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VUODEN ELÄINLÄÄKÄRI 2008 
 

Suomen Eläinlääkäriliitto palkitsee vuosittain Maailman eläinlääkäripäivän yhteydessä Vuoden 
eläinlääkärin tai eläinlääkintäteon. Tänä vuonna palkinto jaetaan kahdeksannen kerran. Vuoden 
eläinlääkärinä on palkittu ansioituneita eläinlääkäreitä ammattikunnan eri sektoreilta. Yhteistä palkituille on 
heidän ansiokas toiminta eläinlääkärin ammatissaan ja siten kollegoiden ja yhteiskunnan arvostus. Näin 
on tänäkin vuonna. 
 
Yhteiskunnan sivistyksen tasoa mitataan sillä, kuinka se huolehtii vähäosaisista. Siten sivistynyt 
yhteiskunta huolehtii myös eläimistään. Kotieläimet ovat täysin riippuvaisia ihmisistä ja usein myös 
hyödyksi ihmisille. Kuluttajat odottavat eettistä eläintuotantoa ja eläinten omistajat haluavat tarjota 
lemmikeilleen entistä enemmän hoitoa ja jopa palveluja. Valitettavasti kaikkia eläimiä ei kohdella hyvin.  
 
Vakavat eläinsuojelurikkomukset nostattavat kohuotsikoita, mutta myös tuotantoeläinten lainmukainen 
kohtelu voi herättää paheksuntaa. Aina lainsäädännön edellytykset eivät vastaa käsitystä eläinten 
hyvinvoinnista ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävässä työssä kannattakin usein tähdätä 
korkeammalle kuin vain lainsäädännön minimikriteereiden täyttymiseen Toisaalta kaupunkilaiset ovat 
vieraantuneet eläintuotannosta ja käsitykset elintarvikkeiden alkuperästä ja tuotannosta saattavat tarvita 
päivitystä. Toivottavaa olisi, että toiveet eläinten hyvinvoinnin suhteen näkyisivät myös kuluttajien 
valinnoissa. 
 
Eläinsuojelutyö on eläinlääkäreiden mielestä erittäin tärkeää, mutta samaan aikaan moni kollega kokee 
sen äärimäisen raskaaksi. Eläinten pahoinvoinnin lisäksi työssä joutuu kohtaamaan jatkuvasti ihmisten 
pahan olon ja työskentelemään eläinten omistajien hyvin henkilökohtaisella reviirillä. Hyvin usein eläinten 
huonon kohtelun taustalla on ihmisten oma kurja elämäntilanne tai järkkynyt elämänhallinta. 
 
Eläinsuojelutyö vaatii osaamista eläinten terveyden ja hyvinvoinnin arvioinnista sekä eläinten luonnollisista 
tarpeista, ja näihin eläinlääkärin koulutus antaa valmiudet. Eläinsuojeluyössä tarvitaan myös paljon 
osaamista ihmisten kanssa toimimisesta - pitää osata kommunikoida sekä eläinten omistajien että muiden 
viranomaisten kanssa ja olla rohkea kohtaamaan hankalia tilanteita. Eläinsuojelutapauksissa eläinlääkäri 
ei aina ole tervetullut vierailija talossa. Lisäksi eläinsuojelutyön tekeminen vaatii tekijältään henkistä 
kapasiteettia kohdata kurjia tilanteita ja silti kykyä jaksaa jatkaa työssään ja säilyttää käsitys 
hyvinvoinnista. Eläinsuojelutyö vaatii ammattitaitoiset tekijänsä, jotka voivat riittävästi keskittyä tähän 
tärkeään tehtävään. 
 
Eläinsuojelutyön haasteellisuuden vuoksi sitä ei pitäisikään joutua tekemään kaikkien muiden kiireiden 
ohella tai lisänä. Eläinlääkäriliitto haluaa tänä vuonna palkita eläinlääkärit, jotka ovat kokopäiväisesti 
tehneet töitä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Me kollegat haluamme kiittää palkittavia eläinlääkäreitä 
siitä, että he ovat jaksaneet pitkäjänteisesti, sinnikkäästi ja hyvällä asenteella tehdä työtään eläinten 
hyväksi. Vuoden eläinlääkäriksi 2008 on valittu kaksi eläinlääkäriä: Aila Rauatmaa ja Tuija Saari.  
 
Eläinlääkäri Tuija Saari on toiminut Helsingin kaupungin eläinsuojelueläinlääkärinä kymmenen vuoden 
ajan. Aikaisemmin hän on tehnyt töitä pieneläinpraktikkona ja kunnaneläinlääkärin sijaisena. Saari on 
Helsingin eläinsuojelueläinlääkärin viran pitkäaikaisin haltija. Erityisen ihailtavaa on miten hän on jaksanut 
pitkään työssä, jossa päivästä toiseen näkee vain kurjia tilanteita sekä lemmikkien että näiden omistajien 
kannalta. Epäilemättä Tuija Saaren ihailtavan vilpitön halu auttaa eläimiä on kantanut työssä eteenpäin.  



 
Saari on työlleen erittäin omistautunut ja perusteellinen. Vuoden eläinlääkäri Saari tekee työtään ennen 
kaikkea eläinten parhaaksi ja siinä tinkimättömästi. Hänen omat harrastuksensa eläinten parissa 
osoittavat, että eläimet ovat hänelle rakkaita myös työajan ulkopuolella. Harrastukset koirien kanssa ovat 
tuoneet myös menestystä: Tuija Saari on menestynyt sekä agiltykentillä että koirien kasvatuksessa. 
 
Omilta opiskeluajoiltani on jäänyt mieleen vierailu Helsingin ympäristökeskuksessa ja 
eläinsuojelueläinlääkärin vieraana. Vaikuttavana kokemuksena jäi mieleen Saaren kertomat järkyttävätkin 
tilanteet ja vilpitön innostuneisuus omasta työstään. Tuolloin jo hän kertoi kuinka hankalaa on, että 
eläinsuojelulaki ei mahdollista esimerkiksi puuttumista liian suureen eläinmäärään. 
 
Eläinlääkäri Aila Rauatmaa toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän hyvinvointieläinlääkärinä. Hänen 
vastuualueenaan ovat eläinsuojelutehtävät ja terveydenhuoltotyö. Aikaisemmin Rauatmaa on tehnyt 
kunnaneläinlääkärin sijaisuuksia ja työskennellyt terveydenhuoltoprojektissa. Kainuun maakunta - 
kuntayhtymän hyvinvointieläinlääkärin virka on perustettu vuonna 2005 ja Aila Rauatmaa on toiminut 
tehtävässä siitä asti. 
 
Työkaverina ja työyhteisön jäsenenä Rauatmaa on mitä parhain. Raskaasta työstään huolimatta hän on 
aina iloinen, nauraa paljon ja jaksaa esittää uusia ajatuksia. Työkavereiden kanssa tuore Vuoden 
eläinlääkäri jakaa työssään kohtaamia vaikeita asioita ja tämä auttanee jaksamaan työssä. Toisaalta 
kertomukset saavat työkaverit entistä enemmän ihmettelemään hänen hyväntuulista jaksamistaan 
työssään. Kainuussa Aila Rauatmaata pidetään kultakimpaleena työyhteisössä ja siellä ollaan erittäin 
iloisia, että juuri hänet on saatu näitä töitä tekemään. 
 
Molempia palkittuja eläinlääkäreitä voidaan pitää uranuurtajina, koska muita täysipäiväisiä eläinten 
hyvinvoinnin parissa työskenteleviä kunnaneläinlääkäreitä ei ole. Kumpikin palkittu on tehnyt työtään 
suurella sydämellä ja jaksanut työssään pidempään kuin ehkä moni muu kollega. Uuden 
eläinlääkintähuoltolain myötä saataneen uusia seutukunnallisia yksiköitä, joissa eläinlääkäreiden työt 
voidaan jakaa siten, että eläinsuojelutyöllekin on riittävät resurssit. Näille eläinlääkäreille on todella 
tarvetta. Vuoden eläinlääkäreiden innostunut ja omistautunut asenne sekä ammattitaito eläinsuojelutyössä 
on ammattikuntamme mielestä ehdottomasti palkitsemisen arvoista.  
 
Suomen Eläinlääkäriliiton puolesta haluan onnitella vuoden eläinlääkäreitä ja kiittää heitä heidän 
tekemästään arvokkaasta työstä! 
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